
Prezentacja kandydatury



Z dumą oddajemy w Wasze ręce niniejszy informator, w którym to
przekazujemy wszystkie informacje na temat wspólnej
kandydatury Insulii i Winkulii. Prezentowana tutaj oferta jest
wynikiem wspólnych starań i wysiłków wszystkich członków
Komitetu Organizacyjnego, którzy poświęcili dużo czasu na
dopracowanie każdego detalu, tak aby nasza kandydatura, w jak
największym stopniu, odpowiadała oczekiwaniom mikroświatowej
społeczności piłkarskiej.
 
Ostatnią edycją V-Mundialu, jaka gościła na Nordacie była edycja
XIV, organizowana przez Bialenię, Hasseland, Abchazję i Brodrię.
Od tamtego czasu to wielkie sportowe wydarzenie omijało ziemie
naszego Kontynentu. Wierzymy jednak, że nadszedł czas, aby
piłkarskie święto znowu zawitało u nas, tym razem w gościnnych
progach Insulii i Winkulii. Progach, które przywitają przybyszów z
całego Mikroświata wysokim poziomem organizacji, który to został
potwierdzony chociażby przy okazji I i II Małego Pucharu Nordaty
(gdzie goszczono drużyny nie tylko z Kontynentu, ale i również
spoza niego), unikatową kulturą i dziedzictwem historycznym,
wspaniałymi okolicznościami lokalnych krajobrazów. 
 
Wiemy, że w przypadku wybrania naszej kandydatury, czeka nas
jeszcze dużo pracy, wiele wyzwań i wyrzeczeń. Jednak wierzymy, że
uda się uporać temu wyzwaniu i zorganizujemy XXIV V-Mundial w
sposób, jaki zostanie zapamiętany na długo przez wszystkich
mieszkańców Mikroświata. 
 
Komitet Organizacyjny 
Kandydatury Insulii i Winkulii na gospodarza XXIV V-Mundialu

 

 

Szanowni trenerzy ze wszelkich zakątków v-świata!
Działacze Mikroświatowej Unii Piłkarskiej!



 
To one właśnie są w centrum wydarzeń V-Mundialu.
Dlatego też Komitet Organizacyjny poświęcił
najwięcej czasu właśnie na wybór lokalizacji aren
spotkań uczestników V-Mundialu. Proces ten
potraktowaliśmy z pewną dozą realizmu –
wybraliśmy taką ilość aren, która będzie
wystarczająca dla sprawnego przeprowadzania
mistrzostw. Ponadto uwzględniliśmy lokacje
zapasowe, które to mogą posłużyć w przypadku
niespodziewanych zdarzeń, wymagających nagłej
zmiany lokacji, czy też podczas rozgrywania meczów
fazy pucharowej. 
 
Świadomi jesteśmy, że niektóre ze stadionów dzielić
mogą duże odległości. Z tego też powodu
przewidujemy, że po rozlosowaniu grup Komitet
odpowiednio rozlokuje mecze wszystkich drużyn, tak
aby uniknąć długich i męczących dla zawodników
podróży.
 
Dobrą wiadomością jest, że wszystkie wybrane
obiekty są w pełni gotowe i nie wymagają żadnego
rodzaju modernizacji, czy też nie są w trakcie
budowy. Dzięki temu mamy pewność, iż organizacja
V-Mundialu na pewno dojdzie do skutku.

Stadiony



Stadiony w Insulii
Stadion Erlicha w Gaudium
Stadion został wybudowany w połowie
2018 r, w  styczniu 2019 roku
wykończono wnętrze budynku i
wyposażono go w rozsuwany dach.
Stadion ten pomieścić może 45 tys.
widzów. Aktualnie służy jako stadion
reprezentacji Insulii w MUP oraz drużyny
Lodowczynie Gaudium z Mikronacyjnej
Ligi Kobiet.

Stadion Hydr w Los Alexos 
Znajduje się na nim 40 tysięcy miejsc.
Pod stadionem znajduje się
niskobudżetowy ryneczek ze strefą
gastronomiczną. Obiekt ma świetne
połączenie kolejowe, bowiem znajduje
się zaledwie kilkaset metrów od
głównego dworca kolejowego.

Stadion w Robotniczogradzie 
Obiekt o pojemności 10-15 tysięcy
osób (liczba zależy od rozstawienia
dodatkowych miejsc). Posiada
dedykowane loże dla VIPów ze
szczególnie świetnym widokiem na
rozgrywkę i darmowym alkoholem.
Pod stadionem można zakupić
tradycyjny trunek amatorski –
betonówkę.



Stadiony w Insulii
Volksstadion w Voxie 
Stołeczny stadion posiada 50 tysięcy
miejsc, w tym dwie loże dla VIPów.
Mimo położenia na obrzeżach,
stadion jest bardzo dobrze
skomunikowany z resztą miasta
dzięki dobrej sieci autobusowej.

Stadion w Rzymie  
Pojemność to 25 tysięcy miejsc,
jedna loża dla VIPów. Spod
stadionu odjeżdża specjalny
autobus do niewielkiej wioski Litus,
w której znajduje się jedna z
największych voxlandzkich plaż.

Stadion w Kiku
Tenże stadion o jakże klasycznej
architekturze, mieści 20 tysięcy kibiców.
Stadion pamięta jeszcze czasy Al-Rajnu.
Obecnie w fazie końcowej jest jego remont,
w wyniku którego stadion ma zostać
powiększony do 30 tysięcy miejsc oraz ma
zostać dodana loża dla VIP.



Stadiony w Winkulii
Stadion Narodowy w Kanugardzie
Największy i najnowocześniejszy obiekt sportowy
w Winkulii. Wybudowany jeszcze w okresie
rządów Szymona Uchastoka stadion może
pomieścić 80 tys widzów. Przez ostatnie lata
wokół stadionu powstało wiele atrakcji. Kibice
mogą odwiedzić wiele sportowych sklepów,
gdzie dostaniemy koszuli i gadżety wszystkich
drużyn mikroświata albo udać się do
kibicowskich barów.

Stadion Wielki w Desovie
Stadion wybudowano w 2003 roku,
natomiast na potrzeby ówczesnych władz,
odnowiono i zmodernizowano w 2013,
powiększając Lożę VIP z 100 do 1000 osób, a
także montując profesjonalne oświetlenie.
Wraz ze swoimi 30 tys. miejsc aktualnie jest
to drugi pod względem wielkości stadion w
Zanahorii.

Stadion Wolności w Anater
 Został zbudowany na początku 2018 roku i
był własnością tegoż miasta użytkowaną
przez drużynę piłkarską założoną przez JKW
Franciszka Paderewskiego Wilki Groznyj. W
2019 r. przeszedł gruntowny remont, który
powiększył jego pojemność do 45 tys. miejsc.
Ponadto znajduje się loża VIP dająca
dodatkowe 700 miejsc.



Stadiony w Winkulii
Estadio Olimpico de Los Bananos
Położony w bliskim sąsiedztwie największej
plaży w Los Bananos, wybudowany w 2000
roku miał pokazać potęgę San Escobaru, wyspy
znajdującej się na południe od brzegów
Winkulii. Obiekt jest wyposażony zarówno w
bieżnię, jak i boisko wielofunkcyjne. Sportowe
potyczki mogą śledzić widzowie na wygodnych
trybunach (60 tys. miejsc), w tym dwóch lożach
VIP, mogących w sumie pomieścić 700 osób. 

 

Stadion Olimpijski w Krasnodarsku
Największa arena sportowa znajdująca się w
Volkianie. Otwarty został w 1964 roku, od tego
momentu obiekt był na bieżąco
modernizowany. Obiekt może pochwalić się
lożą VIP mogącą pomieścić 1500 osób. Do tego
dwie restauracja VIP przy loży dedykowanej dla
nich, kilkanaście punktów gastronomicznych
szybkiej obsługi w obrębie stadionu dla reszty.
Pojemność stadionu wynosi 85 tys. miejsc.

Stadion Ludowy w Sarjeńsku
Wybudowany w latach osiemdziesiątych
ubiegłego stulecia stadion jest stadionem
wyjątkowym. Na tamte czasy był jednym z
najnowocześniejszych obiektów sportowych w
Volkianie. Dziś dzięki kilku remontom obiekt
utrzymał zdolność do goszczenia tutaj wielkich
imprez. Mieści on 35 tys. kibiców, w tym także
400 osób w loży VIP. Obok niej znajduje się
luksusowa restauracja, oprócz tego na obiekcie
jest też bar dla kibiców.



Kibice są najważniejsi

Oto drugi fundament przyświecający insulijsko-
winkulijskiemu Komitetowi Organizacyjnemu: na V-
Mundialu poza samym sportem jakim jest piłka
nożna, najważniejsi są kibice. To dla nich piłkarze
Mikroświata grają, to dla nich w istocie odbywa się
to największe widowisko sportowe v-świata.
Dlatego też kibic powinien stać w centrum, tuż
obok kwestii sportowych i organizacyjnych. 
 
Nasze kraje przykładają i będą przykładały
największą wagę do dbałości o kibiców na V-
Mundialu. Stąd też przedstawiamy wszelakie
atrakcje i udogodnienia jakie będą czekać na
kibiców (ale i nie tylko!) Wierzymy, że zwiększą
tylko atrakcyjność naszej kandydatury i
rzeczywiście potwierdzą nasz cel: zorganizowanie
V-Mundialu w sposób, jaki zostanie zapamiętany
na długo.

 



Jak wspomnieliśmy we wstępie, Insulia i Winkulia są
krajami – a przynajmniej ośmielamy się tak twierdzić
– wielce atrakcyjnymi pod względem turystycznym.
Każde z miejsc, w którym rozgrywać się będzie V-
Mundial – Westland, Voxland, Winkulia, Volkian – w
każdym z nich kibice odnajdą coś, co ich zainteresuje.
Dla fanów relaksu nad morzem i pod palmami –
słoneczne plaże San Escobar. Dla amatorów górskich
wspinaczek i zapalonych myśliwych – winkulijskie
górskie łańcuchy i prastare puszcze. Jeśli wolisz
zabawę przy muzyce od wieczora do rana, to idealnie
odnajdziesz się w imprezowych dzielnicach Los
Alexos. A jeśli zabytki starożytnych cywilizacji – to
tylko w Voxlandzie. Rzecz jasna,  to nie wszystko co
mamy do zaoferowania.

Turystyka



Obowiązkowym punktem każdego V-Mundialu są strefy
kibica, miejsca w których każdy będzie mógł dopingować
swojej drużynie i śledzić wydarzenia sportowe na bieżąco!
Ponadto w strefie kibica będzie można pożywić się po
zaciekłym kibicowaniu albo zapić gorycz porażki słodyczą
trunków wyskokowych. Będziemy także dążyć do
aktywizacji kibiców w innych sferach – konkursy, zabawy,
animacje – to co planujemy dla nich!
 
Jednak jest inny ważny aspekt, o którym jednak się tak
często nie pamięta. Mianowicie tak wielkie wydarzenie
sportowe wymaga obsługi medialnej. Dziennikarze i
reporterzy z całego v-świata muszą mieć, gdzie
opracowywać artykuły, czy też łączyć się ze swoimi
rozgłośniami radiowymi lub stacjami telewizyjnymi. W tym
celu utworzone zostaną w Insulii i Winkulii rozbudowane
centra medialne, z których będą mogli korzystać
dziennikarze relacjonujący przebieg V-Mundialu. Tak, aby
wieści o nim dobiegały do najdalszych zakątków planety!

Strefy kibica. Centra medialne



Innymi ważnymi zagadnieniami są: transport i baza
hotelowa. To pierwsze jest koniecznie potrzebny, aby kibice
mogli się przemieszczać miedzy stadionami, a to drugie,
aby kibice mieli gdzie odpoczywać i spać po całym dniu
kibicowania. 
 
W celu zapewnienia sprawnego przemieszczania się,
krajowi przewoźnicy kolejowi oraz lotniczy Insulii i Winkulii
wypracują wspólną taryfę przewozową, tak by maksymalnie
obniżyć koszty podróży i tym samym nie obciążać zbytnio
finansowo kieszeni kibiców. W tej sferze planujemy
wprowadzić coś w rodzaju biletu kibica – niech jednak
szczegóły pozostaną tajemnicą.
 
Co do bazy hotelowej, to Insulia i Winkulia posiadają tysiące
takowych miejsc i najpewniej do chwili pierwszego gwizdka
powstanie ich jeszcze więcej! Władze obydwu krajów będą
aktywnie prowadzić działania informacyjne, co pozwoli
każdemu kibicowi znaleźć dla siebie przystępne lokum.

Transport. Baza hotelowa



Do pierwszego gwizdka!

W tym miejscu pora zakończyć naszą
prezentację. Mamy nadzieję, że udało
nam w pełni przedstawić naszą wizję na
XXIV V-Mundial. Jak wspomnieliśmy na
początku, wszystko to co tutaj
zaoferowaliśmy jest wynikiem naszej
ciężkiej pracy. Dlatego jeśli dotarliście do
tego miejsca - dziękujemy Wam za to z
całego serca.

Teraz decyzja należy do Mikroświatowej
Unii Piłkarskiej - zrzeszonych w niej
trenerów i działaczy. Niezależnie od tego,
jaki będzie ostateczny gospodarz
największego piłkarskiego święta
Mikroświata, możemy z całą pewnością
powiedzieć jedno: do pierwszego
gwizdka i do zobaczenia!


